
Reinigende gezichtsbehandeling
(voor de onzuivere huid, acne) 
- Reiniging
- Dieptereiniging d.m.v. Skin Master Plus
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren
- Acne ampul voor de talgregulatie
- Afvoerende massage
- Masker
- Dag- en oogcontourcrème € 43,75
Behandelingsduur ongeveer 75 minuten.

Vochtherstellende Behandeling
(voor de vochtarme huid)
- Reiniging
- Dieptereiniging d.m.v. Skin Master Plus
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren
- Gezichtsmassage met essentiële olie
- Masker
- Dag- en oogcontourcrème € 42,75
Behandelingsduur ongeveer 60 minuten.

Couperosebehandeling
(voor de gevoelige huid)
- Reiniging
- Diepere reiniging d.m.v. Skin Master Plus
- Ampul couperose
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren
- Couperosecrème
- Gezichtsmassage (aangepast)
- Masker 
- Dag- en oogcontourcrème € 42,75
Behandelingsduur ongeveer 60 minuten.

Diverse Modellage maskers
- Vochtherstellende behandeling
- Modellage masker 20 minuten € 49,95
Behandelingsduur ongeveer 60 minuten.

Collageen behandeling
(voor de verslapte rijpere huid)
- Vochtherstellende behandeling
- Collageenvlies (speciaal masker) € 52,50
Behandelingsduur ongeveer 75 minuten.

Bij elke gezichtsbehandeling krijgt u 

een peeling d.m.v. Skin Master Plus of Skin Peeler.

Golden Skin en Kaviaar; het sieraad voor uw huid
Vermindering van vochttekorten in de huid. Dermatologische 
onderzoeken garanderen een goede verdraaglijkheid. De produkten 
Golden Skin en Kaviaar verzekeren u, na korte inwerktijd, van
absolute vermindering van rimpels en verbetert de elasticiteit en
het vochtgehalte van de huid. 

Kaviaar:
- Reiniging
- Peeling d.m.v. Skin Master Plus
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren van de wenkbrauwen
- Massage met Golden Skin Kaviaar ampul, 20 min.
- Masker met Golden Skin Kaviaar Lifting Serum € 56,75
Behandelingsduur 60 minuten.

Golden Skin:
- Reiniging
- Peeling d.m.v. Skin Master Plus
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren van de wenkbrauwen
- Massage met Golden Skin Kaviaar ampul, 20 min.
- Merediaan massage met 22 karaats goud, 15 min.
- Golden Skin Hydro masker € 79,50
Behandelingsduur 95 minuten.

Time-Control Anti Ageing Power-Concept
De behandeling is gebaseerd op basis van een nieuw soort 100%
zuiver collageen in combinatie met een werkstoffencomplex. Met
Time Control Anti Ageing serum en verzorging kan u het volgende
worden aangeboden:
- Vermindering van de rimpelvorming: 

bij regelmatig gebruik tot 50%
- Onmiddelijk zichtbaar straktrekkend en liftend effect
- Aanvulling en ondersteuning bij de Skin Masker Plus behandeling
- Reiniging
- Peeling d.m.v. Skin Master Plus
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren
- Hydrogelmasker: - collageenvel

- collageenversterker
- elastisch warmte masker

- Massage 15 minuten met Time Control serum+crème € 67,50
Behandelingsduur 75 minuten

Chinese diepte peeling kosmos
(voor verwijderen van acne en acnelittekens)
3x45 minuten, kuur van 3 weken
- Reiniging
- Peeling met Chinese kruiden
- Poedermasker
- Beschermende crème met factor 15
- Inclusief extra crème voor thuisgebruik
Totaal voor deze kuur € 132,50
Losse behandelingen per keer € 39,65

SKIN MASTER PLUS
(Een medische topprestatie in dienst van schoonheid)

De Skin Master Plus heeft diverse behandelmethoden.
- Peeling en dieptereiniging
- Huidverjonging
- Huidversteviging
- Face lifting
- Rimpelbehandeling
- Striaebehandeling
- Decolletéversteviging
- Aangename huidgymnastiek
- Stimulering van de lymfestroom
- Stimuleert de productie van lichaamseigen stoffen die kenmerkend

zijn voor een jeugdige uitstraling
Vraag om meer informatie of maak een afspraak!

LICHAAMSBEHANDELINGEN

- Lichaamsmassage 30 minuten € 21,25
- Lichaamsmassage 30 minuten + Paraffinepakking € 25,50
- Lichaamsmassage 60 minuten € 38,75
- Lichaamspeeling € 15,50
- Lichaamspakking (lavendel, algen, chocolade of modder) € 25,50

ARRANGEMENTEN

Ontspanningsarrangement
- Lichaamsmassage 30 minuten, lichaamspeeling, 

lichaamspakking met lavendel of chocolade € 52,50 p.p.
Behandelingsduur ongeveer 90 minuten.

Reinigingsarrangement
- Lichaamsmassage 30 minuten,

lichaamspeeling, lichaamspakking met
algen of modder € 52,50 p.p.

Behandelingsduur ongeveer 90 minuten.

Skin Master Plus©
Geen Botox of Mini Face-lift meer nodig!©

DEELBEHANDELINGEN

- Epileren van de wenkbrauwen € 10,25
- Verven wimpers of wenkbrauwen € 10,25
- Verven wimpers en wenkbrauwen € 13,50
- Harsen bovenlip of kin € 8,25
- Harsen bovenlip en kin € 12,50
- Harsen onderbenen of armen € 17,50
- Harsen gehele benen € 29,50
- Harsen bikinilijn of oksels € 11,75
- Borst- of buikharen harsen € 16,50
- Rug harsen € 22,50
- Gelaat harsen € 15,95
- Gezichtsmassage 15 minuten € 10,95
- Hoofdhuidmassage 15 minuten € 10,95
- Manicure € 23,75
- Pedicure ook Diabetes € 26,75
- Hand- of voetpakking € 11,25
- Bruids- en proefmake-up,

incl.: Kaviaarampul € 46,50
- Diverse ampullen per stuk € 8,75
- Oogmasker € 15,50
- Hals- en decolletémasker € 19,50

GEZICHTSBEHANDELINGEN

Mini-gezichtsbehandeling

Behandelingsduur ongeveer 35 minuten. € 23,50

Mini-acne-behandeling

Behandelingsduur ongeveer 50 minuten. € 25,75

Basis-gezichtsbehandeling
- Reiniging
- Dieptereiniging d.m.v. Skin Master Plus
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren
- Gezichtsmassage
- Masker
- Dag- en oogcontourcrème € 38,50
Behandelingsduur ongeveer 60 minuten.



Duobehandelingen
Halve dag behandelingen

Total Wellness
Luxe cadeaus

Cadeaubonnen

Voor schoonheid en perfectie
Voor hem en haar

Clara Wichmanntuin 12a

1705 JZ  Heerhugowaard
Tel. 072 - 572 87 28
Gevestigd in“Medisch Centrum Zuyd”
Tegenover Albert Heijn

Openingstijden:
Di. woe. en do.: 
09.00-22.00 uur
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

Schoonheidsinstituut wil zich onderscheiden door
het een ieder naar zijn zin te maken in een sfeervolle ambiance.
Door de verschillende specialisaties kunt u bij ons voor alles
terecht bijvoorbeeld ook voor de donkere of getinte huid. Er is
met zorg gekozen voor de producten waarmee wordt gewerkt in
de salon; natuurlijk zijn deze producten ook bij ons verkrijgbaar
zodat u thuis de behandeling zelf voort kunt zetten.

ÊTRE BELLE
Être Belle is een cosmeticalijn die geproduceerd wordt in
Duitsland en een uitgebreid verzorgingsprogramma heeft voor
gezichtsverzorging met vele specialiteiten voor thuis en in de
salon. Être Belle brengt onder meer een Aloë-vera serie, een 
serie voor de jonge onzuivere huid, de droge en gevoelige huid
en een zuurstof- en vitamine-serie. Ook kent Être Belle vele
speciale kuurproducten voor het gezicht.

TIME CONTROLE SYSTEM
Time controle system bevat energieke werkstoffen om het
verouderen van de huid tegen te gaan. De crème in combinatie
met serum reduceert rimpels met meer dan 50%.

ÊTRE BELLE (make-up lijn)
De Être Belle make-up lijn bestaat uit diverse producten, zoals
verzorgende foundations, mascara, lipsticks, glitter en glamour
producten en ook diverse soorten nagellak.

Al onze producten zijn 100% natuurlijk en niet op dieren getest!

Natuurlijk kan het gebeuren dat u een
gemaakte afspraak niet kunt nakomen,
maar wilt u ons dat 24 uur van te voren
laten weten? Voor niet tijdig afgezegde
afspraken brengen wij 50% in rekening!

Totale behandelingsduur 240 min. Prijs € 92,- p.p.

La Luna halve dag arrangement
- Volledige basisgezichtsbehandeling 

(reiniging van de huid, peeling, verwijderen onzuiverheden,
epileren, gezichtsmassage en een masker)

- Rug-, nek- en schoudermassage
- Lichaamspeeling (ter verwijdering van de dode huidcellen)
- Lichaamspakking

(algenpakking ter ontslakking of lavendelpakking ter
ontspanning van het lichaam)

- Complete cosmetische voetverzorging
- Inclusief koffie, thee en vruchtensap
- Inclusief gebruik handdoeken en badjassen

2009

TOTAL WELLNESS CONCEPTEN
Balinesisch Spa Concept - FACE
- Reiniging
- Speciale kruidenpeeling
- Verwijderen onzuiverheden
- Epileren
- Gezichtsmassage met verwarmde olie en warme kristallen
- Chocolademasker (d.m.v. penseelmassage)
Behandelingsduur 90 minuten € 59,50

Balinesisch Spa Concept - BODY
- Voetenbad met Lotus-badzout
- Keuze uit de Kristallen
- Massage van ruim 60 minuten met warme Lotus-olie
- Lichaamspeeling met Lotus Body Polish of Zeezoutpeeling
- Chocoladepakking of Gember Sinaasappelpakking
Behandelingsduur 120 minuten € 79,50*

Balinesisch Spa Concept BODY EN FACE
- Inclusief koffie, thee en vruchtensap
- Inclusief gebruik handdoeken en badjassen
Behandelingsduur 240 minuten € 139,00

STIVAS-gediplomeerd

RAJAWATU 
HET KONINKLIJKE LICHAAMSRITUEEL

- Voetscrub
- Voetenbad met rozenblaadjes
- Er worden stenen uit poeder gemaakt. Deze worden met koud

water ± 38 0C. Intussen worden de schouders en nek gemasseerd
met een sinaasappelbalsem. Daarna worden de rug, nek, 
schouders en voeten gemasseerd met de warme steen.

Behandelingsduur 60 minuten € 69,50

www.beautysalonlaluna.nl


